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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق
  

   وزارت اطالعات 209نامه اآرم اقبالی و شيوا نظر آهاری از بازداشتگاه 
  .پنج روز از زمان دستگيری ما در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران ميگذرد:يت روزنامه سا

ر تهران طی نامه ای  مرداد، بعد از حضور آوتاه مدت در مقابل دفتر سازمان ملل د27روز سه شنبه 
در اين بين، به درخواست نيروی . خطاب به نماينده سازمان ملل در ايران خواسته هايمان را مطرح آرديم

انتظامی مبنی بر پايان تجمع، تصميم به بازگشت گرفتيم، آه تمامی حاضرين در محل، توسط ماموران 
  .طالعات واقع در زندان اوين منتقل شديم وزارت ا209وزارت اطالعات بازداشت شده و مستقيما به بند 

در طی اين مدت بارها و بارها مورد بازجويی قرار گرفته و از هرگونه حق تماس با خانواده هايمان محروم 
  .بوديم

آنچه در طی اين چند روز بيش از پيش بر ما ثابت شد، ناتوانی سازمان ملل در ايجاد امنيت برای افرادی 
چرا آه در طی .  قضاييه و ساير نهادهای وابسته به نظام به آنجا متوسل شده بودندبود آه نااميد از قوه

  .اين مدت هيچگونه آمك و يا صدايی در حمايت از اين خانواده ها صورت نگرفت
در اينجا اين سوال مطرح ميشود آه آيا سازمان ملل در مقابل اين نقض آشكار حقوق بشر و دستگيری 

  اين سازمان به افكار عمومی ايران پاسخی دارد؟گسترده در مقابل دفتر 
چگونه سازمانی آه مدعی دفاع از حقوق بشر است نميتواند امنيت عده ای آه برای حقوق به 

  حقشان به آنجا پناه آوردند تامين آند؟
  سازمان ملل متحد در برابر افكار عمومي، بابت اين سهل انگاری چه جوابی دارد؟

تجمعات در مقابل اين سازمان به بازداشت شرآت آنندگان آن منجر شده در طی اين مدت، تمامی 
است، و اين نشان دهنده اين است آه نه تنها رژيم ترسی از اين سازمان ندارد بلكه ميخواهد با اين آار 

  .به نحوی قدرت نمايی نيز بكند
مع حقوق بشری خواهان با نااميدی از توجه اين سازمان به وضعيت حقوق بشر در ايران، از آليه مجا

ما نيز در اعتراض به اين . رسيدگی و پيگيری اين موضوع و پايان دادن به اين سرآوب و اختناق هستيم
 دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و اعالم ميداريم در 30/5/1383بازداشت غير قانونی از روز جمعه 

 جمهوری اسالمی و وزارت اطالعات خواهد صورت بروز هرگونه اتفاقی برای ما، مسئوليت مستقيم آن با
  .بود و سازمان ملل متحد نيز بايد در برابر افكار عمومی پيگير دنيا پاسخگو باشد 

   شيوا نظر آهاري–اآرم اقبالی 
  1383سی و يكم مرداد ماه 

   وزارت اطالعات209 بازداشتگاه –زندان اوين 
  

   ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت
  

چه بخواهيم و چه نخواهيم سرنوشت خاورميانه امروز در عراق رقم : تصريح آرد» اآبر واليتي علي«دآتر 
  .خورد مي
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المللي  ي بين ، وي در همايش هفته)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران

اره آرد و با يادآوري اينكه حوادث امروز عراق در هتك حرمت بارگاه مساجد به اوضاع عراق اش
ي خاورميانه  ترديد سرنوشت عراق بر همه بي: ي مسلمانان شده گفت اميرالمؤمنين موجب تاسف همه

گران را از آارشان پشيمان آنند  آه مردم عراق مقاومت آرده و اشتغال گذارد لذا در صورتي تاثير مي
ي آشورهاي جهان باشد زيرا مردم آشورهاي اسالمي متوجه  ي براي همهتواند سرمشق مي
  .نشيني آرد گران را وارد به عقب توان با مقاومت اشغال شوند آه مي مي

گران را  الملل آه مقاومت امروز مردم عراق در برابراشغال مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين
دانست تصريح  آه با پيروزي انقالب مردم ايران آغاز شد ميناشي از موج جديد بيداري جهان اسالم 

  .بهره باشد اي از جهان اسالم نيست آه از اين موج جديد بيداري بي امروز هيچ نقطه: آرد
ي داليل  دهي اين موج جديد درباره در شكل) ره(ي حضرت امام واليتي با يادآوري نقش معمارگونه

مسلمانان بودن مخاطبان اين موج و نقش : وج اظهار داشتموفقيت ايشان در فراگير آردن اين م
  .آيد شمار مي عنوان خاستگاه آن، از رموز پيروزي اين موج جديد اسالم خواهي به مساجد به

ممكن است در : وي در بخش ديگري از اظهاراتش با يادآوري جايگاه سياست در دين اسالم تصريح آرد
اشند آه عنوان آنند طريقي از شيعه را قبول داريم آه به مسائل ي ما برخي افراد وجود داشته ب جامعه

  .شود شيعه بود و به مسائل سياسي آار نداشت سياسي آاري نداشته باشد اما مگر مي
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) ع(شود در مقابل حوادث امروز عراق و هتك حرآت بارگاه امام علي وي با طرح اين پرسش آه آيا مي
  .دخالت در سياست استاين همان  : ساآت نشست اظهار داشت

مشاور عالي مقام معظم رهبري در ادامه با تاآيد بر لزوم متحد آردن مسلمانان در برابر حوادث امروز 
ها به عراق مسلط  اگر آمريكايي : عراق در جهت جلوگيري از تسلط آمريكا به اين آشور اظهار داشت

 آه انشاءاهللا -گر شكست بخورند طور آه ا افتد، همان شوند امنيت جمهوري اسالمي به خطر مي
  . اين مساله به نفع امنيت جمهوري اسالمي است-خورند  مي

ها در حمله به  ، به توجيه آمريكايي»شود امنيت فقط در داخل مرزها تامين نمي«واليتي با بيان اين آه 
ها از يك  يچطور آمريكاي: اند اشاره آرد و گفت عراق آه آن را در راستاي منافع خود معرفي آرده

توانيم  آند نيروي نظامي به عراق بفرستيم؟ مگر مي گويند منافع ملي ما اقتضا مي ي ديگر مي نيمكره
  !امنيت را حفظ آنيم؟ اما آشورهاي اطراف در معرض خطر باشند؟

زماني : ي شيعيان جنوب لبنان يادآور شد واليتي در اين سخنراني همچنين با اشاره به وضعيت گذشته
 آه اميدواريم روزي -هاي لبنان بودند، اما همت امام موسي صدر  ترين گروه عيان جزو محروماين شي

اهللا آه  گيري حزب در ايران انجام داد، به شكل) ره( به پيروي از آاري آه امام-آزادي ايشان را ببينيم 
  .ي جهان اسالم و عرب است انجاميد ي افتخار همه امروز مايه

نشيني رژيم صهيونيستي از جنوب لبنان، به وضعيت امروز فلسطين آه باعث   عقبوي با يادآوري جريان
بر اين اساس روزي خواهد رسيد آه : نشيني آند اشاره آرد و گفت  رژيم اشغالگر از غزه عقب شده

شود و  نشيني آند و در نهايت اين سرزمين آزاد مي ي سرزمين فلسطين عقب اسرائيل از قطعه قطعه
  . موج جديد بيداري اسالمي است آه از ايران شروع شدي اين نتيجه

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 توافق برای صلح در نجف
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه  -بي بي سي 

 . بر اساس گزارش ها توافقی برای پايان دادن به شورش در نجف به دست آمده است
ان آيت اهللا سيستانی بزرگترين مرجع شيعه در عراق می گويند که مقتدی صدر روحانی مشاور

 .شورشی بر سر طرح صلح با آيت اهللا به توافق رسيده است
يکی از دستياران مقتدی صدر نيز به بی بی سی گفت که شبه نظاميان او با ترک حرم امام علی 

 .اسلحه خود را به زمين خواهند گذاشت
 ساعاتی پس از کشته شدن دهها نفر ديگر در حمالتی در داخل و خارج از نجف به دست اين توافق

 .آمد
هنوز معلوم نيست دهها هزار نفری که با آيت اهللا سيستانی وارد شهر شده اند اجازه خواهند يافت 

 .پيش از ترک نجف به زيارت مرقد امام علی بروند يا نه
مات عراقی از اين نگران اند که چنين امری باعث شود گزارشگر بی بی سی در نجف می گويد مقا

 .هواداران مسلح مقتدی صدر در داخل جمعيت خود را گم کنند و بگريزند
پيشتر آيت اهللا سيستانی، همراه با هزاران تن از هواداران خود وارد نجف شد تا به درگيری های سه 

صدر، رهبر شبه نظاميان شيعه نجف، با هفته گذشته در اطراف حرم امام علی ميان نيروهای مقتدی 
 .نيروهای عراقی و آمريکايی پايان دهد

 ساعت در شهر نجف آتش بس برقرار 24فرماندار نجف گفت که نيروهای آمريکايی و عراقی به مدت 
 .می کنند تا آقای سيستانی وارد اين شهر شود و طرح صلح خود را ارائه دهد

پس از يک دوره درمان در لندن، پايتخت بريتانيا، به )  اوت25ه چهارشنب(آقای سيستانی روز گذشته 
 .وی در توقفی يک شبه در شهر بصره با نمايندگان دولت موقت عراق مالقات کرد. عراق بازگشت

 . همراه با کاروانی از سی خودرو بصره را ترک کرد)  اوت26پنجشنبه ( ساله، امروز 73آقای سيستانی، 
هواداران خود خواسته است برای نجات نجف به سوی اين شهر راهپيمايی کنند، آيت اهللا سيستانی از 

 .اما ظاهرا گفته زائران تا زمانی که وی وارد نجف نشده است از ورود به حرم امام علی خوداری کنند
گفته می شود آيت اهللا سيستانی يک طرح صلح سه ماده ای برای حل بحران نجف پيشنهاد کرده 

 .روج تمام نيروهای بين المللی و خلع سالح اين شهر می شوداست که شامل خ
الستر ليتهد، گزارشگر بی بی سی در نجف، می گويد مرجع شيعيان عراق تا کنون از سياست دوری 

 .جسته است اما وخامت وضعيت در نجف شايد وی را وادار کند که تغيير رويه دهد
ايد راه چاره ای برای مقتدی صدر و نيروهای او اين گزارشگر می گويد مداخله وی در بحران نجف ش

 .باشد، اما در عين حال اين امکان نيز وجود دارد که برای حل اين معضل کمی دير شده باشد
  .مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه عراقی، از هواداران خود خواسته است در شهر نجف جمع شوند

  
   مقتدا صدر طرح صلح آيت اهللا سيستاني را پذيرفت
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نبه با طرح صلح آيت اهللا مقتدا صدر ، روحاني تندرو شيعه عراق روز پنج ش: خبرگزاري فارس
، از مراجع تقليد بزرگ عراق براي پايان دادن به دگيري هاي خونين شهر مقدس نجف سيستاني
  . موافقت آرد

، سخنگوي آيت اهللا سيستاني در شهر نجف به "  خفاف حامد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف ، 
  . سيد مقتدا صدر شروط ايت اهللا سيستاني را پذيرفت  :خبرنگاران گفت 

 جمع آوري  به گفته سخنگوي آيت اهللا سيستاني ، خروج همه نيروهاي مسلح از دو شهر نجف و آوفه ،
پليس عراق ، خروج تمامي نيروهاي سالح ها و سپرده شدن تامين امنيت اين دو شهر به نيروهاي 

پرداخت غرامت به آسيب ديدگان درگيري هاي نجف و ايجاد فضاي  امريكايي و متحدان آن از اين شهرها ،
مناسب براي برگزاري سرشماري و آمادگي براي برگزاري انتخابات آينده از شروط اعالم شده در طرح 

  . صلح آيت اهللا سيستاني است 
 آه براي انجام عمل جراحي قلب به انگليس سفرآرده بود ، امروز با استقبال آيت اهللا سيستاني

  . پرشكوه مردم از بصره وارد شهر نجف شد
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  آيت اهللا سيستاني وارد نجف شد
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عراق و مردم همراه وي وارد شهر نجف آيت اهللا علي سيستاني مرجع تقليد شيعيان : خبرگزاري فارس
  .شدند

به گزارش شبكه تلويزيوني العالم، عالوه بر هزاران نفر عراقي آه آيت اهللا سيستاني را همراهي مي 
آردند، هزاران نفر از مردم عراق نيز آه به دعوت ايت اهللا سيستاني به نجف امده بودند و پشت 

  . ه ورودي شهر نجف از آيت اهللا سيستاني استقبال آردندهاي نجف تجمع آرده بودند، در جاد دروازه
اين در حالي است آه اياد عالوي اندآي قبل از ورود آيت اهللا سيستاني اعالم آرد با ورود وي به نجف 

  . در اين شهر آتش بس برقرار خواهد شد
  

  مذاآرات صلح در نجف آغاز شد
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه 
، مرجع تقليد شيعيان عراق امروز پس از ورود به نجف "اهللا سيد علي سيستاني آيت: "ارسخبرگزاري ف

  . اشرف مذاآرات خود با مقتدا صدر را آغاز آرد
. اهللا سيستاني امروز به منظور پايان دادن به بحران در نجف اشرف، وارد اين شهر مقدس شد آيت

واقع در مرآز شهر نجف متوقف شده و " ثورةالعشرين"اهللا سيستاني امروز در ميدان  خودروي حامل آيت
  . نظير شيعيان عراق قرار گرفت مورد استقبال بي

اهللا سيستاني با مقتدي صدر در نجف آغاز  تلويزيون العربيه لحظاتي پيش اعالم آرد آه مذاآره آيت
شر نشده شده، اين درحالي است آه از وضعيت صدر و محل اقامت وي در روزهاي گذشته خبري منت

  . است
اهللا سيستاني به سمت نجف  هزاران تن از مردم شهرهاي مختلف عراق امروز و ديروز به درخواست آيت

 50اشرف حرآت آردند آه در مسير با شليك نظاميان آمريكايي و بمباران هوايي اين نيروها حدود 
  . عراقي آشته و بيش از صدها تن مجروح شدند

س از ورود به شهر نجف به همراه مردم وارد بخش قديمي اين شهر آه اين مرجع عاليقدر شيعيان پ
  . اند، شد در آن واقع بوده و نيروهاي وفادار به مقتدار صدر در آن موضع گرفته) ع(حرم مطهر امام علي
ها هزار تن از مردم عراق از سراسر اين آشور به نجف اشرف  ها حاآي از ورود ده در همين حال گزارش

  . باشد مي
اهللا سيستاني روز گذشته در پي ورود خود به عراق خواستار راهپيمايي همه مردم عراق به سمت  آيت

  . نجف اشرف شده بود
) ع(همچنين هزاران تن از مردمي آه وارد نجف اشرف شده بودند، به سمت حرم مطهر اميرالمؤمنين

  . حرآت آرده و وارد صحن مطهر حيدري شدند
  . حدود سه هفته پيش براي مداواي بيماري قلبي خود به لندن سفر آرده بوداين مرجع عاليقدر شيعه 

پس از سه هفته درگيري شديد در نجف اشرف بين نيروهاي آمريكايي و عراقي از يك سو و نيروهاي 
  . شود وفادار به مقتدا صدر از سوي ديگر، اوضاع نجف اشرف اآنون آرام گزارش مي

 ساعته در همين راستا، 24بسي   سيستاني به اين شهر و اعالم آتشاهللا اين آرامش در پي ورود آيت
  . ايجاد شده است

  . اند هاي گذشته در نجف، جان خود را از دست داده هاي هفته صدها تن در درگيري
  

  درخواست آيت اهللا سيستاني از طرفداران خود
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه 

با آغاز مذاآره بين نمايندگان آيت اهللا سيستاني و نمايندگان مقتدا صدر، اين مرجع : خبرگزاري فارس
  .هاي شهر نجف باقي بماند تقليد شيعه از طرفداران خود خواست تا در ورودي
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سخنگوي آيت اهللا سيستاني امروز اعالم آرد " حامد الخفاف"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف،
  . بين نمايندگان مقتدا صدر و آيت اهللا سيستاني آغاز شده استمذاآرات 
مانيم تا اين مذاآرات تا چند ساعت ديگر به پايان برسد و اميدواريم بتوانيم شهر  ما منتظر مي«:وي گفت

  » .نجف را از تخريب و نابودي نجات دهيم
اق شد و امروز بعد از ظهر به آيت اهللا سيستاني بعد از سه هفته اقامت در لندن، روز گذشته وارد عر

  . منظور برقراري صلح در نجف وارد اين شهر شد
هاي  آيت اهللا سيستاني از طرفداران خود خواسته است تا پايان يافتن مذاآرات در ورودي«: الخفاف گفت

  . شهر نجف باقي بمانند
آتش بس در اين شهر نخست وزير عراق با ورود آيت اهللا سيستاني به نجف، " اياد عالوي"به دستور 
 اوت تاآنون در شهر 15نيروهاي ارتش مهدي به رهبري مقتدا صدر و نيروهاي آمريكايي از . برقرار شد

  . اند نجف درگير بوده
  

  طرح آيت اهللا سيستاني براي پايان دادن به بحران نجف 
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه 

آيت «: در گفتگو با شبكه تلويزيوني العربيه گفت" يستانيس"مسئول دفتر آيت اهللا : خبرگزاري فارس
  ».ها در شهر مقدس نجف طرحي را ارائه آرده است ي اهللا سيستاني براي پايان دادن به درگير
بر «: در گفتگو با شبكه تلويزيوني العربيه گفت" حامد الخفاف"به گزارش خبرگزاري فرانسه از دبي،
فه بايد خلع سالح و همه افراد مسلح از اين دو شهر خارج اساس اين طرح، شهرهاي نجف و آو

  » .شوند
وي افزود در اين طرح پيش بيني شده است پليس عراق مسئوليت امنيت و حفظ نظم و آرامش را در 

  . نجف و آوفه بر عهده گيرد و نيروهاي اشغالگر آمريكايي از اين دو شهر خارج شوند
ي در اين طرح از دولت موقت عراق خواسته است غرامت همه خفاف خاطرنشان آرد آيت اهللا سيستان

  . اند، پرداخت آند هاي اخير متحمل خسارت شده افرادي را آه در درگيري
خواهد در فضايي  هاي اجتماعي و سياسي عراق مي وي افزود اين طرح از همه نيروها و تشكل

جه زمينه سازي انتخابات عمومي مناسب براي سازماندهي عمليات سرشماري از مردم عراق و در نتي
  . گرداند، مشارآت آنند آه حق حاآميت آامل را به مردم اين آشور باز مي

  
رود وزير دادگستري سابق آمريكا نيز به تيم حقوقي دفاع از  انتظار مي: رييس هيات وآالي صدام گفت

  .صدام بپيوندد
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه 

به نقل از خبرگزاري شينهوا، محمد رشدان، رييس هيات ) ايسنا( دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري
مذاآراتي براي پيوستن رمزي آالرك، وزير دادگستري سابق آمريكا به تيم : دفاعي صدام اظهار داشت

  .دفاعي صدام در جريان است
  .د بودي هيات دفاعي خواه آالرك آه از حاميان دولت صدام بوده، از اعضاي برجسته

گروهي از وآالي عراقي به زودي به امان خواهند رسيد تا دفاع از صدام : رشدان هم چنين بيان داشت
  . را هماهنگ آنند

  .وي به داليل امنيتي نام اين افراد را آشكار نساخت
هاي عراق حضور يابد، بايد يك وآيل  بر اساس قوانين عراق هر وآيل خارجي آه بخواهد در دادگاه

  .به همراه داشته باشدعراقي 
  

   روزنامه بغداد–نقطه ايران در بحران عراق 
  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه :همبستگي ملي

وزير دفاع عراق حازم الشعالن ايران را متهم به دست داشتن در مسلح آردن « : 5/6/83روزنامه بغداد 
يران در دست اين جنگجويان بدست جنگجويان عراقي در نجف نمود، وي گفت آه سالحهاي ساخت ا

 نفره ايراني در اين نبردها شرآت 80استاندار نجف عدنان زرفي گفته بود آه يك گروه . آمده است
از طرف ديگر وزير . وي توضيح داده بود آه حمايت تهران از مقتدي صدر يك امر پنهاني نيست. داشته اند

و گفت آه آشورش عالقمند به ثبات عراق است چرا دفاع ايران علي شمخاني اين اتهامات را رد آرد 
  . آه الزاما نتيجه اش به ايران هم برمي گردد

در زير برخي پاسخهايي را آه شبكه بي بي سي از طريق يك نظرسنجي توسط شهروندان آشورهاي 
  : مختلف بعمل آورده ، مالحظه مي آنيد

عراقي آه زير چتر ديكتاتوري هستند و هم و غمشان در ابتدا بايد از برادران عرب غير :  بغداد– اوجين -1
تنها به شكست آشاندن دشمن اولشان يعني دموآراسي در عراق است ، خواهش آنم آه دست از 

ايران اهداف خبيثانه اي در . سر ما برداشته و از جانبداري آشكارشان نسبت به رويدادها دست بردارند
ايران مي خواهد آه رژيم مشابه به . شخصي در عراق استاين آشور داراي يك برنامه م. عراق دارد

ايران تالش مي آند آه اين رژيم را از طريق مقتدي و گروهش آه نجف و . رژيمش در عراق بوجود بياورد 
از دآتر اياد عالوي و وزير دفاع . مردم آن را با زور سالح در رعب ووحشت انداخته اند، ايجاد نمايد

  . گسترش حقايق تالش آنندخواهش مي آنم آه براي
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ايران مقتدي و . از اول تا آخر ايران بعنوان بازيگر اصلي در عراق مي باشد:  اربيل– آوران آردستاني -2
افراد مشابه او را آمك مالي مي آند تا جلوي پيشرفت عراق را گرفته و نگذارد آه نهادهاي دمكراتيك 

ايران بطور آامل مي داند آه هدف بعدي ليست . در اين آشور پا بگيرد و امنيت در آن محقق شود
ديگران ديگر چه چيزي مي خواهند تا قانع شوند آه ايران در عراق دست . مبارزه با تروريسم آمريكاست

دارد؟ آيا ايران حامي اصلي جنبش تروريستي انصار االسالم نيست؟ ايران االن از اين گروه براي ايجاد 
ايران از وضعيت به آشوب آشيده شده عراق و . اق استفاده مي آندرعب و وحشت و بي ثباتي در عر

  . تعدد نظرات و مذاهب و گرايشات بين شيعيان سوء استفاده مي آند
ايرانيها . صحبتهاي شعالن يك واقعيت عيني در عراق است و اتهام نيست :  بصره– ابو حمزه بصراوي -3

آنها از اين هم فراتر رفته اند ومزدوران خود . قرار دارند در پشت بسياري از عملياتهاي انفجاري و ترورها 
بگذريم از اينكه بسياري از احزاب مذهبي و شبه . را به وزارتخانه ها و ادارات دولتي ارسال نموده اند

  . نظاميان بنيادگرا و آخرين آنها بحران صدر را اداره مي آنند
ادثي آه در عراق اتفاق مي افتد دست دارد و نمي ايران در تمامي حو: بغداد:  مازن عباس الزبيدي-4

چرا؟ چونكه اوال آنچه آه در عراق اتفاق مي افتد در آينده در ايران اتفاق . تواند آه دست نداشته باشد
ثانيا ايران مي داند آه هدف بعدي است ، لذا به نفع آن است آه در عراق اوضاع باثبات . خواهدافتاد 

بخاطر اهميت عتبات مقدس در عراق نزد : ثالثا. صت توجه به ايران را پيدا نكنندنباشد تا آمريكائيها فر
آنچه آه در عراق اتفاق مي افتد و من بعنوان يك عراقي مي دانم آه سالحهاي ايراني : رابعا . ايرانيان

گشت اعضاي اطالعات ايران در بغداد و ديگر استانها در . در داخل عراق است و اين را همه مي دانند
در پايان . و اين مسئله را هم خيلي هامي دانند. وگذار هستند و دستور مي دهند و پول توزيع مي آنند

  .مي خواهم بگويم آه نقطه ايران در بحران عراق در رأس ليست است
به همه آساني آه به ايران اتهامات ناروا مي زنند مي گويم صرفنظر :  دمشق سوريه– فاطر فرحات -5

ايران داراي منافعي در عراق است اعم از سياسي و يا مذهبي اما به نظر شخص من ايران از اينكه 
ايران يك آشور اسالمي است آه داراي اصول و . اينقدر شنيع نيست آه برخي ها تصوير مي آنند

ارزشهايش مي باشد و ايران عالقمند به ثبات در عراق است تا نسبت به اوضاع ايران تأثير منفي 
  . باشدنداشته

ايران نقش زيادي در حوادث جاري نجف ايفا مي آند و بزرگترين دليل وجود :  بغداد– امل سعيد -6
اعضاي اطالعات ايران در صفوف جنگجويان و فرماندهان آليه گروههايي است آه سالح را در گفتگو و 

 باشد آه ايران حق اين مسئله نبايد از نظر عراقيان بدور. برخوردهاي سياسي شان استفاده مي آنند
همانگونه آه براي همه مشخص است ، ثبات عراق به نفع . دفاع از منافع ملي و آينده شان را دارند

. و يك عراق متحد قوي و دمكراتيك با همسايگان عقب مانده و تندرو عراق منسجم نيست. ايران نيست
م آخوندها، از خدا در نمازهايم مي اگر به جاي يك مسئول ايراني بودم و يكي از استفاده آنندگان رژي

خواستم آه عراقيان را پراآنده سازد و اوضاع آنها هرچه بيشتر درب وداغان آنند تا باد تغيير از ايران 
  .دورتر شود

آي اين اعتقاد مردم مبني بر اينكه دولت ايران يك دولت مالئكه است تغيير : بصره - نبراس التميمي -7
رين جنگ خليج و فروپاشي رژيم عراق ، چه بسيار سالح ايران آه از طريق مي آند؟ پس از پايان آخ

اين سالحها اخيرا در دست شبه نظاميان ارتش مهدي يافت . مرزهاي باز دو آشور وارد عراق نشد
  فقط سئوالم اين است آه اين آينه دولت ايران نسبت به مردم عراق چه زماني پايان مي يابد؟ . شده 

گمان نكنم آه ايران بخواهد خود را در جنگ آنوني عراق با آنهمه نيروي : الذقيه – رصين حسن -8
  .آمريكايي مستقر در سر مرزش وارد نمايد

. من از اينكه بعضي ها تا سرحد جان از ايران دفاع مي آنند درتعجبم:  بغداد– علي حسين رضا -9
ست داشتن ايران در مسائل ما آساني آه هيچ دليلي بر د. ايراني آه در مشكالت ما دست دارد

ندارند، مسئله مواد مخدري آه خيابانهاي عراق و حتي اماآن مقدس نجف را هم درنورديده را به ياد 
ايران دشمن ماست تا اينكه عكس آن ثابت شود و روزهاي آينده درستي گفته هاي شعالن را . بياورند

  . ثابت خواهد آرد
اين آشور . ايران ميوه هاي جنگ آمريكا عليه عراق را چيده استقويا معتقدم آه :  بغداد– ثامر -10

چرا آه يك عراق ضعيف به نفع ايران است و فرصت . بزرگترين استفاده آننده از آشوب در عراق است
  .مي دهد تا بر منطقه تسلط داشته باشد

ارد چونكه از منافع خود اگر ايران در عراق دخالت داشته باشد، حق د) :اردن( امان – بالل رباح عواد -11
  آيا اين تنها حق آمريكاست آه از منافع خود در هر جاي دنيا حراست آند و دخالت نمايد؟. حمايت ميكند

براي اولين بار يك مسئول و يا يك وزير با صراحت و روشني و بدون هيچ :  بغداد– غسان داود منصور -12
فاع گفته است، قدم بگذاريم ، عراق به زودي اگـر در خط آنچه آه وزير د. محاسبه اي صحبت آرد

برخوردار از آزادي خواهد بود چرا آه از اهداف آزادي اين است آه هر طرفي جايگاه خود را بشناسد ، 
  .»آقاي وزير زنده باشي. منظورم ايران است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور5: روزنامه های تهران 

  2004 اوت 26 – 1383 شهريور 5پنج شنبه  -بي بي سي 
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روزنامه های صبح امروز تهران بازگشت آيت اهللا سيستانی به نجف و مدال طالی رضازاده وزنه بردار 
ايرانی در مسابقات المپيک را در صدر اخبار خود آورده و در عنوان های صفحه اول خود از زبان رهبر 

  .رده اندجمهوری اسالمی از خدمات دولت تقدير ک
بيشتر روزنامه های امروز با چاپ عکس هائی از حسين رضازاده قهرمان وزنه بردار سنگين وزن ايران، با 

  . تيترهای هيجان انگيز از پيروزی او در به دست آوردن دومين مدال طالی المپيک خود ياد کرده اند
 کرده که برای اولين بار در تاريخ  از رضازاده به عنوان پهلوانی يادجام جم وی را رستم خوانده و شرق

  .ورزش ايران دو بار پی در پی در المپيک مدال طال گرفته است
" دعوت آيت اهللا سيستانی از مردم عراق برای نجف" در صدر اخبار خود از جمهوری اسالمیروزنامه 

ن عراق به نجف ، از تاثير بازگشت رهبر شيعيا"آيت اهللا وارد صحنه شد" با عنوان اعتمادخبر داده و 
  . نوشته است

 در سرمقاله خود به نقل از آيت اهللا خامنه ای نجف را دانشگاه خوانده و به آمريکائی ها هشدار رسالت
 آفتاب يزدداده که تاريخ بخوانند و بدانند که گاه فتوای يک مرجع تقليد چطور تاريخ را تغيير داده است و 

  . صدر از حرم خارج شود و آمريکائی ها از نجفاز زبان آيت اهللا سيستانی نوشته مقتدی 
 از زبان مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته سفر نخست وزير عراق به ايران ورق آفتاب يزد

  . مهمی در تاريخ دو کشور خواهد بود چرا که منافع ايران و عراق به هم پيوسته است
ئتالف چند جانبه ای برای محروم  وزير اطالعات گفته است کشورهای عربی اهمشهریبه نوشته 

  . کردن ايران از بازار عراق به وجود آورده اند که سعی می کنيم توطئه آنها را بشکنيم
 خبر داده که ده روز پس از دستگيری رئيس و اعضای خبرگزاری جمهوری اسالمی در ايرانروزنامه 

  .عراق، دو خبرنگار آزاد شدند
که يک جاسوس عراقی که به عنوان جهانگرد به ايران آمده بود با  خبر داده  آفتاب يزددر همين حال

  .دوربين و سه تلفن همراه دستگير شده است که عکس هائی از مراکز نظامی ايران تهيه کرده بود
روزنامه های امروز صبح با چاپ عکس هائی از ديدار اعضای هيئت دولت با رهبر جمهوری اسالمی از 

  . نوشته اند دولت کارهای خوب زياد کرده است که کسی از آن خبر نداردزبان آيت اهللا خامنه ای 
 اسداهللا بادامچيان رييس دفتر هيات موتلفه اسالمی، دولت و مجلس ششم را رسالتاما به نوشته 

در ايجاد ايران آباد و شاد ناموفق خوانده و گفته است عالوه بر حجاب و پوشش وضع مراکز تفريحی از 
  . ماعی مطلوب نيستنظر آرامش اجت

ادامه مخالفت محافظه کاران با برپائی کنسرت گيتار خوان مارتين در تهران، اعالم آمادگی قوه قضاييه 
برای تهيه اليحه جرم سياسی و تهديد به انحالل جبهه مشارکت از سوی وزارت اطالعات از جمله 

  .خبرهای ديگر روزنامه های امروز صبح تهران است
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